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الحويلة: أكثر من مليار دوالر مساهمات الصندوق الكويتي في سورية

اجلانبني الكويتي والسوري الن ذلك 
من شانه ان يخدم الشعبني ويعزز 

العالقات بينهما.
وقال احلويلة ان عقد اللقاءات 
الثنائي���ة من ش���أنه ان يصب في 
خدمة العالقات بني الكويت وسورية 
وتعزيزه���ا ومتتينها في مختلف 
املجاالت مؤكدا ان العالقات الثنائية 
هي دائما حالة تطور ويتأكد هذا االمر 
من خالل العمل الرائد الذي يقوم به 
الصندوق الكويتي للتنمية بتمويل 
مشاريع استراتيجية وحيوية في 

سورية.
وتاب���ع ان الصن���دوق يق���وم 
بتمويل 28 مش���روعا في سورية 
تقدر مس���اهمات الصن���دوق فيها 
بأكثر من مليار دوالر وهناك اكثر 
من 140 الف س���وري يعملون في 

الكويت ويساهمون في تنمية بلدهم 
الثاني.

ومن جانبه اك���د رئيس جلنة 
االخ���وة البرملاني���ة الس���ورية � 
الكويتي���ة ف���ي مجلس الش���عب 
السوري )البرملان( علي العلي في 
تصريح مماثل ان العالقات السورية 
� الكويتية عميقة وواسعة وترتكز 
بالدرجة االولى على قاعدة االحترام 

املتبادل والتنسيق والتشاور.
واش���ار الى ان س���ورية تولي 
اهتمام���ا متمي���زا ل���دول اخلليج 
العربي واعطت العالقات معها طابع 
العالقات االستراتيجية وبالتحديد 
مع الكويت درة اخلليج وجوهرته 
مضيفا لقد حافظت االتصاالت بني 
س���ورية والكويت وعلى مختلف 
مستوياتها على استمراريتها وقوتها 

في كل الظروف.
واكد النائب السوري ان احلياة 
الثقافية في الكويت تتسم باحليوية 
والغنى وكانت ومازالت ترفد الثقافة 
العربية بكل ما يؤكد رفعتها وقال: 
من منا ال يحتفظ باصدارات املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واالداب.

ولفت الى ان كثيرا من الرسائل 
اجلامعية على امتداد الوطن العربي 
تعتمد على سلس���لة عالم املعرفة 
وعالم الفكر واملسرح العاملي اضافة 
الى مجلة العربي ودورها املميز في 
خلق ثقافة عربية واحدة منفتحة 

على العصر.

دمشق � كونا: اكد نائب رئيس 
جلنة الصداقة البرملانية الكويتية 
� السورية في مجلس االمة النائب 
د.محمد احلويلة ان امللتقى االعالمي 
الس���وري سيسهم في   � الكويتي 
تطوي���ر العالق���ات املتمي���زة بني 

البلدين.
وقال النائب احلويلة في تصريح 
خاص ل� »كونا« ان فكرة عقد ملتقى 
اعالمي كويتي � سوري هي فكرة 
رائدة ومميزة حيث نسعى من خالله 
الى توطيد العالقات بني الشعبني 
الش���قيقني مبا يخ���دم مصاحلهما 

ومصالح االمة العربية.
واضاف ان هذه اللقاءات تأتي 
متتابعة بعد زيارة صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد الى بلده 
التي جسدت عمق  الثاني سورية 
العالقة بني الشعبني الشقيقني من 
خالل حرص القيادتني على تعزيزها 

مبا يخدم املصلحة املشتركة.
واض���اف ان امللتقى جاء ايضا 
استكماال للقاءات بني مجلسي األمة 
الكويتي والشعب السوري حيث 
قام رئيس واعضاء جلنة الصداقة 
البرملانية الكويتية � السورية بزيارة 
الى دمشق مؤخرا وكان هناك تطابق 
في وجهات النظ���ر حيال مختلف 
القضايا سواء على الصعيد الثنائي 
او على صعيد قضايا عربية واقليمية 

ودولية تهم اجلانبني.
واكد اهمية تكثيف اللقاءات بني 

على هامش مشاركته في الملتقى اإلعالمي الكويتي الذي عُقد في دمشق

د.محمد احلويلة

دمش��ق � كونا: أكد مس��ؤولون س��وريون عمق العالقات 
االخوية بني الكويت وس��ورية، مش��يدين ب��دور الكويت في 
دعم س��ورية سياس��يا واقتصاديا واجتماعيا. وج��اء التأكيد 
في تصريحات خاص��ة ل� »كونا« على هامش امللتقى االعالمي 
الكويتي � الس��وري الذي واصل أنش��طته لليوم الثاني أمس 
بدمش��ق. ووص��ف وزير االعالم الس��وري د.محس��ن بالل 
العالقات بني الكويت وسورية بانها ممتازة ومميزة بني الشعبني 
والزعيمني صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والرئيس 
بشار األسد وكذلك بني احلكومتني وبني مجلس األمة ومجلس 
الشعب السوري. وأضاف بالل ان العالقة االعالمية بني الكويت 
وسورية جيدة »ونحن نطلب ونعمل ونتمنى ان تكون العالقة 
بني جمعية الصحافيني الكويتية واحتاد الصحافيني السوريني 
أرق��ى وأعلى وأكثر التحام��ا وتوافقا وتعاونا م��ن اجل اعالء 
الكلمة العربية اإلس��المية احلقة«. وبدوره ق��ال وزير الثقافة 
الس��وري رياض نعسان اغا في تصريح مماثل »هذا هو اللقاء 
الرس��مي بني الصحافيني الكويتيني والصحافيني الس��وريني 
لكن اذا س��مي االول فهو اول على صعيده الرسمي لكنه اللقاء 
الدائم واملتجدد بني كل مثقفي الكويت ومثقفي سورية فالعالقة 
وطيدة وعريقة وتعود الى مطلع القرن العش��رين«. من جانبه، 
قال رئيس احتاد الصحافيني الس��وريني ان امللتقى س��يترجم 
احلالة االيجابية اجليدة مع جمعي��ة الصحافيني الكويتية التي 
من شأنها ان تساهم في تعزيز العمل العربي املشترك وتساهم 

ايضا في تعزيز التضامن العربي.

مسؤولون سوريون: الملتقى 
يعزز العالقات بين البلدين

»المعلمين«: رحالت إلى »كبر« و»فيلكا«
ضمن األنشطة الصيفية للجمعية

أعلنت جمعية املعلمني عن انطالق انشطتها الصيفية لهذا العام 
حتت عنوان »أسرتنا سر سعادتنا« وذلك في مهرجان األسرة السابع 

الذي يستمر حتى 14 اجلاري بالتعاون مع نادي ضباط اجليش.
وقالت رئيسة اللجنة االعالمية في اجلمعية ضياء السميط في 
تصريح ل� »كونا« ان انش���طة مهرجان هذا العام التي بدأت امس 
االول تتضمن برامج وانش���طة مختلفة منه���ا ثقافية واجتماعية 
وأس���رية وتربوي���ة. واضافت ان اجلمعية تس���عى من خالل هذا 
املهرجان السنوي الى ش���غل اوقات فراغ االبناء وأسرهم مبا هو 
مفيد ونافع، مش���يرة الى االقبال الكبير والتفاعل الذي شهده يوم 
االفتتاح من قبل األس���ر الكويتية والذي تخلله عدد من املسابقات 

واجلوائز التي وزعت على االبناء.
واوضحت السميط ان االنشطة املقبلة للمهرجان تتضمن رحلة 
الى جزيرة »كب���ر« واخرى الى جزيرة »فيل���كا« اضافة الى يوم 
مفتوح يجمع االمه���ات وبناتهم في نادي ضباط اجليش والعديد 
من الندوات االجتماعية والتربوية والثقافية، اضافة الى ان جوالت 
عدة ملعالم الكويت الس���ياحية، مبينة ان بعض االنشطة يشترط 

فيها دفع مبالغ مالية رمزية.

»السيف« احتفل بـ 50 طفالً اجتازوا »تخفيض الوزن«

الوزن، مشيرا  األطفال مختلفي 
إلى أن مدة البرنامج تتراوح بني 
شهر وشهرين على حسب نسبة 

البدانة عند الطفل.
وقال احلم���د »تتابع برنامج 
إنزال الوزن د.مها فرحات وقال إن 
نسب النجاح لألطفال في البرنامج 
جت���اوزت 70% واعتم���دت على 
التزام األطفال بالبرنامج، وقال 
إن البرنام���ج يعتمد على اتخاذ 
منط صحي للحياة، يضم برامج 
غذائي���ة يضم 5 وجبات يومية، 
وبرامج رياضية تشمل متارين 
وتدريبات، حيث تقدم لهم وجبات 
أثن���اء تواجدهم باملستش���فى، 
باإلضافة إلى إرشادات وتعليمات 
يتم تطبيقها باملنزل.  وعن أوقات 
البرنامج بني أن األطفال يحضرون 
ملدة ساعتني مبعدل 3 أو 5 مرات 
باألسبوع، على حسب وزن الطفل 

واحتياجه. 

ولهذا أغلب األطفال الذين أنهوا 
البرنامج يريدون استكمال مراحل 

البرنامج.
التي  األف���كار اجلديدة  وعن 
اكتسبها املستش���فى من جناح 
البرنام���ج األول قالت  جترب���ة 
أهمها أن األمهات طالنب بأن ننظم 
برنامجا ش���به أسري بأن يكون 
هناك برنامج لألمهات مثل األطفال، 
وبينوا أن م���ن اجليد أن يكون 
البرنامج حتت إش���راف طبيب 

وليس مثل النوادي.
وعن أسعار االلتحاق بالبرنامج 
بينت الغربللي أنه شبه رمزي، 
وقالت ان الرسوم التي يتم دفعها 
رمزية وهي لتغطي الوجبات التي 
يتناولونها، واملدرب الذي يقوم 

على تدريبهم.
من جهته أكد مدير العالقات 
اإلعالمية باملستشفى حمد احلسن 
البرنامج يضم مجموعة من  أن 

ل���دى األطفال،  الصحي بالبيت 
ولهذا نقدم لهم الوجبات وأنواع 
الطعام الواجب تناوله على مدار 
اليوم، وهناك شركات تقدم وجبات 
صحية على م���دار اليوم، ولكن 
يجب أن يح���اول األطفال تناول 
الوجبات  طعام صحي وتقسيم 
على مدار اليوم ليس ل� 3 وجبات 
فقط، وإمنا 5 وجبات على أن يكون 
هناك وجبتان »سناكس« خفيفتان، 
وأضافت »لألسف أجد أغلب أطفال 
هذا اجلي���ل ال يتناولون خضارا 
أو فاكه���ة، ويعتمدون الوجبات 
السريعة، ولهذا جند أن أمراض 
السكر انتشرت بكثرة بني األطفال، 
ومن خالل اإلحصائيات جند أننا 
بالكويت ثاني دولة في نس���بة 
اإلصابة بالسكر، كما أن الطقس 
شديد احلرارة وال يساعد األطفال 
على االنطالق باحلدائق كما هو 
احلال بالنس���بة للدول األخرى، 

وقال���ت الغربللي »من اجليد أن 
األطفال من خالل البرنامج تعلموا 
تناول الطعام الصحي، وش���رب 
املاء عوضا عن املي���اه الغازية، 
والفاكهة بدال من احللوى واألطعمة 
الدسمة، وكذلك فإن أهالي األطفال 
س���عداء مبا وصل إليه أبناؤهم، 
وعن األطفال املشاركني بالبرنامج 
قالت »عدده���م 50 طفال أغلبهم 
م���ن األوالد 32 ول���دا، و18 بنتا، 
والفئة العمرية لهم تتراوح بني 
8 و18 عاما، وأضافت ان البرنامج 
سيخصص ملوسم الصيف وهو 
التوقيت الذي يالئم األطفال نظرا 
إلى كونها فترة اجازة، وهي الفترة 
التي تزداد فيها نس���بة تناولهم 
لألطعمة الدسمة، وعدم احلركة 
باعتماد األلعاب التي تفتقر إلى 

احلركة. 
وقال���ت »في الوق���ت احلالي 
نحاول غرس حب تناول الطعام 

الباليستيشن، وغيره من األلعاب 
التي يجلس أمامها الطفل لساعات 
طوال دومنا حركة، والكسل الذي 
أصبح سمة س���ائدة لهم، ولهذا 
الب���د من تغيير منط احلياة لهم 
وإدخال نظام صح���ي للتغذية 

والرياضة.
واختتمت الشيخة نوال برسالة 
لألهل قال���ت فيها »الوقاية خير 
من العالج، والعقل الس���ليم في 

اجلسم السليم«.
من جانبها أعربت نائب الرئيس 
إلدارة التسويق والعالقات العامة 
في الشركة املتحدة للخدمات الطبية 
هند الغربللي، عن سعادتها بتخرج 
أول دفعة م���ن األطفال خريجي 
برنامج محاربة البدانة، مبينة أن 
الدفعة الثانية ستبدأ على الفور، 
مشيرة إلى أن هناك عددا كبيرا 
من األطفال استجابوا للبرنامج 
وانخفض وزنهم بش���كل جيد. 

حنان عبدالمعبود
أكدت رئيسة مهرجان الطفل 
املميز الش���يخة ن���وال احلمود 
الصباح أن الصح���ة »تاج على 
رؤوس األصحاء«، وبينت أنها من 
األهمية مبكان ليتمتع بها األطفال، 
وقالت »يجب أن نحرص على أن 
يتمتع أطفالنا بها أيضا، فليس 
من امله���م أن يكون الطفل ضخم 
البنية لنقول انه صحيح وغير 
معتل، وأيض���ا ال يعني ضعف 
البنية أن الطفل س���ليم صحيا 
وإمنا االعتدال هو األهم في جميع 
االجتاهات، سواء في بنية اجلسم، 
والتي تعتمد بالدرجة األولى على 
التغذية الصحية، ومنط احلياة 
اجليد الذي يشمل احلركة سواء 
عبر ممارس���ة لعبة رياضية، أو 
ممارسة أنواع مختلفة من الرياضة 
ملدة محددة بشكل دوري، وشددت 
الشيخة نوال الصباح خالل كلمتها 
لإلعالميني عقب احلفل الذي أقامه 
مستشفى السيف حتت رعايتها 
احتفاء بإنهاء أول دفعة لبرنامج 
التخلص من الوزن الزائد لألطفال، 
حيث أقيم احلفل باملستشفى، على 
أهمية التوعية، مؤكدة أن هناك 
انتشارا كبيرا للوعي بني الكثير 
من األهالي، مشيرة إلى أن لديهم 
ثقافة صحية على مستوى عال، 
واشارت إلى أن انتشار السمنة 
بني األطفال سببه الرئيسي يعود 
إلى انعدام تناول األغذية الصحية 
واالهتمام بالوجبات السريعة، 
إضافة إلى عدم ممارسة الرياضة 
لدرجة ان أغلب األلعاب احلديثة 
لألطفال تخل���و من احلركة مثل 

في احتفال أقيم بالمستشفى بحضور الشيخة نوال الصباح

)كرم دياب( مسابقات ترفيهية خالل احلفل  تكرمي أحد املشاركني في البرنامج

الغربللي: علمنا األطفال تناول الطعام الصحي وشرب الماء عوضًا عن المياه الغازية والفاكهة بداًل من الحلوى واألطعمة الدسمة 

»الكهرباء« تنّسق مع »التجارة« لوضع آلية 
استيراد وتوزيع المصابيح الموفرة للطاقة

عبدالهادي العجمي
كشفت مصادر مطلعة في وزارة 
الكهرباء واملاء أن اللجنة الفنية 
املنبثقة من اللجنة العليا لترشيد 
التي يترأسها  الطاقة  اس����تهالك 
الوزير د.بدر الشريعان سترفع 
له األسبوع املقبل تقريرها اخلاص 
مبواصف����ات املصابي����ح املوفرة 
للطاقة، مش����يرة إلى أن الوزارة 
جتري حاليا عملية تنس����يق مع 
التي  اآللية  التجارة حول  وزارة 
سيتم بها استيراد وتوزيع هذه 
املصابيح عل����ى قطاعات الدولة 
املختلفة واشارت املصادر الى ان 
هذه اخلط����وة تهدف إلى خفض 
األحمال الكهربائية وتقليل نسبة 

الهدر مقارنة باملصابيح العادية. 
من جه����ة أخرى، ت����رأس وزير 
الكهرباء واملاء د.بدر الش����ريعان 
اللجنة  ام����س اجتم����اع  صباح 
التنفيذية لترشيد استهالك الطاقة 
الكهربائية واملياه في مؤسسات 
الدولة، وذلك بحضور وكيل وزارة 
الكهرباء واملاء م.احمد اجلسار، 
واعضاء اللجنة ممثلي الوزارات 
واملؤسسات احلكومية، وعدد من 

الوكالء املساعدين بالوزارة.
وقد مت خالل االجتماع تقدمي 
عرض مرئي من قبل الهيئة العامة 
للتعلي����م التطبيق����ي والتدريب 
استعرض اإلجراءات الترشيدية 
للكهرباء واملاء في جميع مباني 

الهيئة، كما ق����ام أعضاء اللجنة 
باس����تعراض اإلجنازات وآليات 
العمل مبؤسس����اتهم، فضال عن 
استعراض جهود ضباط االتصال 

في كل اجلهات املشاركة.
وأع����رب د.الش����ريعان ع����ن 
أمله مبضاعفة اجلهود وتكثيف 
الترش����يدية من قبل  اإلجراءات 
اجلمي����ع لتحقي����ق الطموحات 
باحلفاظ على ثروات البالد، مشيدا 
بالدور املتميز واجلهود الواضحة 
لكل أعضاء اللجنة في التعامل مع 
قضية الترشيد بكل جدية لتحقيق 
الوفر في الطاقة الكهربائية واملياه 
الترشيدية في  باتباع األساليب 

حفظ الطاقة.

د.بدر الشريعان وم.احمد اجلسار خالل االجتماع

CAREER
OPPORTUNITY

URGENTLY  REQUIRED

Filipino 
Graphic Designer

For a multi national Advertising Agency

Please send your C.V. To:
career_opportunity2010@yahoo.com


